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Resa till Tyskland 
Våra elever som läser tyska kommer att åka till Köln den 12 – 15 december. De som 
åker med är: Ebba, SA13; Martin, NA13; Ellen, NA13; Eva, SA13; Johan A, SA13; 
Peter, NA14; och Lisa, SA14. Med på resan följer vår språkassistent Eliane och  
Peter B. Vi önskar er en trevlig resa! 

Linnéa 
Vi hälsar Linnéa välkommen till oss. Hon gör sin praktik hos Frida som studie- och 
yrkesvägledare under veckorna 49-51. 

Lucia 
Luciatablån startar i kyrkan kl 12:15. Se till att ta lunch i god tid att man hinner vara 
på plats. Efter luciafirandet serveras lussefika i foajén. Ta med fikat till klassrummet 
(gäller ej B2) eller hitta en plats i våra foajéer. Ordinarie lektion startar igen kl 13:15. 

Torsdagen den 18 december 
Konserten vi är inbjudna till på AMB startar kl 14 i Gibson auditorium. Det bjuds på 
baguette i pausen. Dagen avslutas klassvis på Wasaskolan senast kl 17:45. Bussar till 
Ryd och Väckelsång avgår kl 18:00 från busstationen. För elever som åker mot ex. 
Konga, Rävemåla eller Linneryd vill vi veta vilka som kan ta sig hem själva. De som 
inte kan ordna skjuts måste meddela mentorn senast den 10 december. Alla elever 
som deltar i kvällsaktiviteten är kompensationslediga på fredagen. För övriga elever 
anordnas skolgång fredag förmiddag. 

Personalaktivitet 
Vi avslutar terminen torsdagen den 18 december kl 18 – 20 med en personalaktivitet 
i matsalen. Mer information kommer under nästa vecka. 

Boda Borg 
Den 11 december åker BF14 ochVO14 till Boda Borg. Med följer även Ylva, Marcus 
och Charlotte. 

AV-media – Nyhetsbrev – December 2014 
http://us4.campaign-archive1.com/?u=60da87627246ca5376168b06d&id=c4f5595ff9&e=43731b8ee2 

Efterlysning 
Vem har glömt att lämna igen Wasaskolans kamera? 

 
 

”Byta ett ord eller två, gjorde det lätt att gå. Alla 
människors möte borde vara så”  

Hjalmar Gullberg 

WasaNytt v 49 
Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 
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